
VIP ŽINIOS

LAUKIMAS I. Linas 
KLEIZA (30) netru-
kus džiaugsis šeimos 
pagausėjimu - jo žmona 
Agneta (27) artimi-
ausiomis dienomis turi 
susilaukti kūdikio. Portalo 
Žmonės.lt žiniomis, Agneta negrįš iš Mila-
no, kur šį sezoną žaidė krepšininkas, gim-
dyti į gimtinę, vaikas turėtų gimti Italijoje.

LAUKIMAS II. Mariaus JAM-
POLSKIO (36) žmona Renata 

JAMPOLSKĖ (29) laukiasi 
pirmagimio. ,,Pirmi trys 
mėnesiai buvo labai sunkūs, bet 
dabar jau galime džiaugtis”, - 

Žmonės.lt sakė Renata. Vaikas 
pasaulį tūrėtų išvysti antroje rudens 

pusėje. Iš pirmossios santuokos Marius turi 
sūnų.

PRISIMINIMUI. 
Vaidas BAUMILA 
(28) gerbėjams siūlo 
savo autorinę drabužių 
liniją VB. ,,Dažnai iš 
gerbėjų girdėjome, kad 
jie po koncerto norėtų 
įsigyti ką nors savito ir 
originalaus - tai, ką parsinešę namo turėtų 
kaip prisiminimą, kad lankėsi koncerte, 
klausėsi muzikos ir buvo kartu”, - posūkį į 
mados verslą portalui Žmonės.lt paaiškino 
atlikėjas. 

ŽVĖRYNAS. Antano BOSO 
(60) žvėryne pajūryje 

pagausėjo gyvūnų - nese-
niai gimė 15 vilkiukų. 
Žmonės.lt verslininkas 
pasakojo, kad jo žvėryne 

gyvena net keliasdešimt 
vilkų - be naujagimių, dar 22 

suaugę. Taip pat meškos, stumb-
rai, elniai, fazanai.

PADĖKA. Po ,,Žalgirio” 
trumfo LKL čempionate  
Dariaus SONGAILOS 
(37) sužadėtinė Gintarė 
SABECKAITĖ (24) parašė 
viešą padėkos laišką mylima-
jam, atsisveikinančiam su didžiuoju sportu. 
,,Aš didžiuojuosi būdama Tavo vaikų 
mama”, - jausmingus gintarės, su kuria 
sportininkas augina naujagimius dvynius, 
žodžius citavo Žmonės.lt.

MARIUS GELAŽNIKAS
Dingo? Keliauja!

Dabar sutikti verslininką Marių Gelažniką (47) 
vaikštinėjantį Vilniaus gatvėmis kur kas sunkiau negu prieš 
kelerius metus. Pasilinksminimo vietose jis beveik nebema-
tomas, o ir dienas gimtojoje šalyje leidžia vis rečiau: nuolat 
keliaujair, kalbama, pastaruoju metu yra ypač pamėgęs 
Tenerifės salą -  lanko ten įsikūrusius bičiulius.

LUKAS MUGELEVIČIUS
IR LAURYNAS GRIGELIS
RAMUS 
ATOKVEPIS 
VILNIUJE
Du jauni dailiai nuaugę vaikinai saulėtą 
popietę šnekučiuodamiesi žingsniavo 
sostinėa senamiesčio gatve. Matyt,tik 
retas praeivis žino, kad tai - pers-
pektyviausi šalies tenisininkai Lukas 
MUGULEVIČIUS (20) ir Laurynas 
GRIGELIS (23). Lietuvoje jie tokie reti 
svečiai, kad pamatęs atsipalaidavusius, be 
sportinių krepšių ir rakečių rankose gali 
tik pamanyti, kad yra labai jau panašūs į 
TUOS tenisininkus...
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